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Додаткове страхування Подвійний захист
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Клієнт Страхової компанії «УНІКА Життя» може 
укласти Договір додаткового страхування в 
пакеті з однією з програм накопичувального 
страхування («Майбутнє & Захист», «Майбутнє 
& Захист Плюс», «Діти & Турбота») строком 
на 1 рік, з автоматичною пролонгацією. При 
цьому, періодичність сплати страхових внесків 
за договорами основного і додаткового 
страхування збігатимуться (один раз на рік, двічі 
на рік, щокварталу або щомісячно).

Страхова виплата за договором додаткового 
страхування здійснюється на підставі висновку 
Медико-соціальної експертної комісії Міністер-
ства охорони здоров’я України (Страхування 
від нещасного випадку, Страхування на випадок 
інвалідності І або ІІ групи) або діагнозу, під-
твердженого профільною лікувальною уста-
новою або лікарем-фахівцем (Страхування на 
випадок критичних захворювань).

Додаткове страхування –  
просто і прозоро

Давайте визнаємо очевидний факт: сучасне 
життя сповнене всіляких ризиків, які щодня 
ставлять під загрозу не лише наше здоров’я, 
але і саме життя.

Звичайно, всі гроші світу не здатні повернути 
радість життя, якщо втрачено здоров’я. 
Проте, зберегти гідний рівень життя можливо 
навіть в разі повної або часткової втрати 
працездатності – за допомогою програм 
додаткового страхування:

▪▪ від нещасного випадку
▪▪ на випадок критичних захворювань
▪▪ на випадок інвалідності І або ІІ групи.

Ми не можемо запобігти всім випадковостям, 
але разом ми здатні захистити Вас і Вашу 
сім’ю від їх фінансових наслідків! Страхова 
виплата за договором додаткового 
страхування може бути джерелом 
фінансування:

▪▪ збереження звичного рівня життя сім’ї
▪▪ лікування і реабілітаційних заходів у 

приватних клініках
▪▪ платежів по банківському кредиту.



Додаткове страхування –  
просто і прозоро

▪▪ Можливість комбінування програм 
дозволяє підібрати страховий захист, який 
оптимально відповідає Вашим потребам

▪▪ Чітке визначення ризиків, що покриваються, 
дозволило нам зробити тарифи 
максимально вигідними для Вас (наприклад, 
страхове покриття у розмірі 1 000 гривень 
за договором додаткового страхування від 
нещасного випадку коштує від 5,5 гривень 
в рік)

▪▪ Страхова сума за договором додаткового 
страхування може досягати розміру 
страхової суми по основному 
(накопичувальному) договору страхування 
(для програм страхування від нещасного 
випадку і страхування на випадок 
інвалідності І або ІІ групи)

▪▪ Чітка прив’язка умов страхування від 
нещасного випадку і на випадок інвалідності 
І або ІІ групи до чинного законодавства 
України забезпечує прозорість ухвалення 
рішення про виплату і максимальний захист 
Ваших інтересів

▪▪ Можливість отримання двох страхових 
виплат за договором страхування від 
нещасного випадку протягом одного 
страхового періоду (якщо наслідки 
першого нещасного випадку не привели до 
інвалідності).

Як додаткове страхування життя забезпечує захист  
Ваших фінансових інтересів?

Додаткове страхування – це:
три «цеглинки» для створення Вашого індивідуального страхового рішення

Страхування від нещасного випадку

В рамках Програми покриваються ризики: 
▪■ смерті▪від▪нещасного▪випадку▪(виплачуються▪100%▪страхової▪суми);▪
▪■ настання▪інвалідності▪І,▪ІІ▪або▪ІІІ▪групи▪унаслідок▪нещасного▪випадку▪

(виплачуються▪100%,▪80%▪і▪60%▪страхової▪суми▪відповідно);▪
▪■ настання▪унаслідок▪нещасного▪випадку▪певної▪міри▪стійкої▪втрати▪

професійної▪працездатності▪(виплачується▪частина▪страхової▪суми,▪
відповідна▪ступеню.

Вік▪Застрахованої▪особи▪на▪момент▪укладення▪договору▪додаткового▪
страхування▪від▪нещасного▪випадку▪може▪досягати▪65▪років▪

В рамках Програми покриваються ризики: 
▪■ вперше▪діагностовані▪в▪період▪дії▪Договору▪страхування▪інфаркт▪міокарду,▪

інсульт,▪злоякісні▪пухлини,▪ниркова▪недостатність,▪параліч,▪сліпота;
▪■ перенесена▪Застрахованою▪особою▪в▪період▪дії▪Договору▪страхування▪

операція▪аортокоронарного▪шунтування▪або▪пересадка▪Застрахованій▪
особі▪життєво▪важливого▪органу▪(серце,▪легеня,▪печінка,▪нирка,▪
підшлункова▪залоза,▪кістковий▪мозок).

Ви▪можете▪вибрати▪страхове▪покриття▪за▪договором▪у▪сумі▪до▪12▪000▪євро▪▪
(або▪еквівалент▪в▪гривні▪або▪доларах▪США).
Вік▪Застрахованої▪особи▪на▪момент▪укладення▪Договору▪додаткового▪
страхування▪на▪випадок▪критичних▪захворювань▪може▪досягати▪55▪років

Страхування на випадок  критичних 
захворювань

Страхування на випадок інвалідності  
І або ІІ групи

Страховим випадком в рамках цієї Програми є визнання Застрахованої 
особи інвалідом І або ІІ групи з будь-якої причини (виплачуються 100% 
страхової суми). 
Вік Застрахованої особи на момент укладення договору додаткового 
страхування на випадок інвалідності I або II групи може досягати 50 років



UNIQA Insurance Group є однією з провідних страхових 
компаній на своїх основних ринках в  Австрії, Центральній 
і Східній Європі. 20 000 співробітників і ексклюзивних  
партнерів UNIQA Insurance Group обслуговують 
9,6 мільйонів клієнтів у 18 країнах  Європи. В Україні UNIQA 
працює з 2006 року та є лідером ринку страхування життя. 
Нашими клієнтами вже стали більше 1 млн. українців.

Провідне світове рейтингове агентство Standard & Poor’s 
незмінно надає UNIQA Insurance Group рейтинг
фінансової надійності «А» із стабільним прогнозом.
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Цілодобовий контакт - центр УНІКА

+38▪(044)▪225▪60▪00▪
2202▪

+38 (097) 170 03 73
+38 (066) 170 03 73
+38 (093) 170 03 73

(Київстар)
(Vodafone)
(Lifecell)

www.uniqa.ua 
Ліцензія Нацкомфінпослуг України АЕ №522546 від 20.08.2014 р.

(вартість дзвінка згідно тарифів оператора мобільного зв’язку)

(вартість згідно тарифів оператора мобільного зв’язку)


